2838/29.10.2021
ANUNȚ SELECȚIE PENTRU CADRE DIDACTICE PRIVIND PARTICIPAREA LA
MOBILITĂȚI ERASMUS+ 2021/ 2022
Proiect finanțat prin Programul Erasmus+ al Uniunii Europene
Acțiunea Cheie 1: Proiecte de mobilitate în domeniul educației școlare
Număr de referință al proiectului: 2021-1-RO01-KA121-SCH - 000005057
Durata proiectului: 5 ani
Buget aprobat: 15 160 Eur
Beneficiar: Școala Gimnazială Smaranda Gheorghiu
Școala Gimnazială Smaranda Gheorghiu organizează concurs de selecţie pentru profesorii
participanţi la mobilitațile din cadrul
Proiectului Erasmus+ 2021-1-RO01-KA121-SCH - 000005057.
MOBILITĂȚILE DIN CADRUL PROIECTULUI
În mobilitatea 2020-2021 vor participa 3 profesori care predau discipline STEM.


FLUX 2 STE[A]M in Classroom - Multiple Intelligences - Gamification - Microlearning - Flipping
Classrooms – CLIL, Voula- Grecia, 4-8.07.2022, 3 profesori

FOARTE IMPORTANT! Agenția Națională (AN) va plăti un avans de 80% din suma contractată,
restul de 20% va fi platită de către AN la 60 de zile calendaristice după depunerea Raportului final al
proiectului. Profesorii selectați vor acoperi cei 20% până la plata ulterioară efectuată de AN.
CALENDAR PROCES DE SELECTIE
15. 02. 2022 – anunţarea şi afişarea criteriilor de selecție;
16. 02. 2022 – 21. 02. 2022, ora 1600 – depunerea dosarelor de candidatură la secretariatul școlii;
22. 02. 2022 – evaluarea dosarelor de candidatură și susținerea interviurilor cu participanții la
selecție, în școală, începând cu ora 1400;
23. 02. 2022, până la ora 1200 – afişarea şi anunţarea rezultatelor selecției;
23. 02. 2021, orele 1200 - 1400 – depunerea contestaţiilor la secretariatul școlii;
23. 02. 2021, orele 1400-1500 – soluționarea contestaţiilor şi anunţarea rezultatelor finale (lista
câstigătorilor și lista cu cadrele didactice de rezervă).
CRITERII DE SELECŢIE



Profesor titular/ profesor încadrat pe perioadă determinată încadrat la Școala Gimnazială
Smaranda Gheorghiu;
Nevoia de formare în tematica proiectului;









Implicarea activă în viaţa şcolii în perioada 1 septembrie 2019- 1 septembrie 2021 şi
disponibilitatea de a lucra suplimentar în vederea participării la activităţile locale din cadrul
proiectului (diseminare, evaluare, activităţi cu elevii, elaborare portofolii elevi din grupul țintă,
realizare produse finale);
Motivaţia de a participa la un proiect European;
Competenţe digitale (calculator, internet, realizare prezentări, etc);
Abilităţi de time management (respectarea termenelor de realizare şi predare de materiale);
Competenţe de limba engleză (cel puţin nivel B1, conform CV-ului format european);
Competenţe de comunicare, gestionare a situaţiilor conflictuale, negociere, muncă în echipă,
competenţe organizatorice.

Este eligibil pentru candidatură orice profesor al școlii care îndeplinește criteriile de selecție.
Selecţia celor 2 cadre didactice pentru Fluxul 2 și 1 cadru didactic pentru Fluxul 3 și a altor 4
profesori de rezervă va consta în evaluarea dosarelor de candidatură și susținerea unui interviu în
limba engleză.
CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ
Candidaţii vor depune la secretariatul școlii un dosar, cu număr de înregistrare, care va cuprinde
următoarele documente, în ordinea precizată mai jos:
1.

Cerere de înscriere tip (Anexa 1);

2.

Declaratie de acceptare a modalitatii de selectie (Anexa 2);

3.

Angajament de participare si cofinantare (Anexa 3);

4.

Declarație prelucrare date personale (Anexa 4);

5.

Curriculum Vitae Europass, datat și semnat pe fiecare pagină;

6.

Scrisoare de intenție/ motivație care să exprime motivaţia de a participa la un proiect european,

precizarea clară a obiectivelor urmărite și a nevoilor de formare;
7.

Formular de candidatură conform fişei de evaluare, cu punctajul pentru autoevaluare, însoţită de

copii xerox ale documentelor justificative (Anexa 5).

GRILA DE PUNCTAJ
1.
Calitatea de titular al Școlii Gimnaziale Smaranda Gheorghiu
2.
Competențe lingvistice
3.
Competențe TIC
4.
Formular de candidatură
5.
Interviu
Bibliografie:
https://www.erasmusplus.ro/educatie-scolara-mobilitati
https://www.etwinning.net/en/pub/index.htm

10 p
20 p
20 p
40 p
10 p

https://www.schooleducationgateway.eu/ro/pub/login.cfm
Informații suplimentare la telefon 0723246950

ANEXA 1

CERERE DE ÎNSCRIERE
Proiect Erasmus+ 2021-1-RO01-KA121-SCH - 000005057

………………………………………………………………,

Subsemnatul/a

vă

rog

să îmi aprobaţi înscrierea la selecţia pentru constituirea echipei de proiect pentru
Proiectul Erasmus+ 2021-1-RO01-KA121-SCH - 000005057
Menţionez
coordonat
suplinitor

de

că

îndeplinesc

condiţiile

de

înscriere

în

cadrul

proiectului

Școala Gimnazială Smaranda Gheorghiu, fiind profesor titular/ profesor
Școala

la

Gimnazială

Smaranda

Gheorghiu,

specialitatea

………………………………………. .
Datele mele de contact sunt: telefon ……………..…………………, e – mail
…….………………………… .
Subsemnatul/ a

………………………………………………………………, declar că

informaţiile furnizate în dosarul de candidatură îmi aparțin, sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu.
Vă rog să – mi acceptaţi înscrierea la cursul de perfecționare continuă:


STE[A]M in Classroom - Multiple Intelligences - Gamification - Microlearning - Flipping
Classrooms – CLIL, Voula- Grecia, 4-8.07.2022

Notă: Pot apărea modificări în perioadele și locurile de desfășurare a cursurilor din cauza situațiilor
neprevăzute provocate de pandemia de Covid – 19.

Data,
Semnătura,

ANEXA 2
DECLARAȚIE DE ACCEPTARE A MODALITĂȚII DE SELECȚIE
pentru Proiectul Erasmus+ 2021-1-RO01-KA121-SCH - 000005057

Subsemnatul/a

………………………………………………………………………………,

profesor titular/ cu contract pe perioadă determinată la Școala Gimnazială Smaranda Gheorghiu,
specialitatea ……………………............., declar că sunt de acord cu modalitatea de selecţie pentru
constituirea echipei de proiect în cadrul Proiectului Erasmus+2021-1-RO01-KA121-SCH 000005057, coordonat de Școala Gimnazială Smaranda Gheorghiu.
Declar că am luat la cunoştinţă de prevederile legale în vigoare europene şi din România şi
informaţiile prevăzute în Ghidul programului Erasmus +, versiunea valabilă pentru 2021, Apelul
Naţional la propuneri de proiecte Erasmus + 2021 disponibil pe www.erasmusplus.ro şi de obligaţia
pe care o am de a respecta contractul încheiat între mine şi ȘCOALA GIMNAZIALĂ SMARANDA
GHEORGHIU (ca parte integrantă a contractului dintre Agenţia Naţională pentru Programe
Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale – ANPCDEFP – şi Școala Gimnazială
Smaranda Gheorghiu) şi sunt de acord cu toate acestea.
Subsemnatul/a, …………………………………………………………………………, îmi
asum responsabilitatea pentru informaţiile furnizate în dosarul de candidatură.

Data,

Semnătura,

ANEXA 3
ANGAJAMENT DE PARTICIPARE ȘI COFINANȚARE
în cadrul Proiect Erasmus+ 2021-1-RO01-KA121-SCH - 000005057

Subsemnatul/a

……………………………………………………, profesor titular/ profesor

itinerant și de sprijin la Școala Gimnazială Smaranda Gheorghiu, declar că în cazul în care voi face parte
din echipa de proiect a Proiectului Erasmus+2021-1-RO01-KA121-SCH - 000005057, coordonat
de Școala Gimnazială Smaranda Gheorghiu, voi participa la toate activităţile organizate în cadrul
proiectului, conform responsabilităţilor care îmi vor fi atribuite de către echipa de gestiune a proiectului.
Mă angajez să respect cerințele și termenele prevăzute pentru implementarea proiectului, să
întocmesc la timp toate documente solicitate de echipa de proiect, să asigur diseminarea informațiilor
dobândite din cursul de formare la care mă înscriu și să asigur sustenabilitatea proiectului.
De asemenea, voi prezenta disponibilitate pentru eventuale supliniri ale colegilor mei implicaţi în
mobilităţile acestui proiect , în afara propriilor mele ore de curs.
Menţionez de asemenea că am luat la cunoştinţă faptul că, în conformitate cu contractul pe care îl
voi semna cu Școala Gimnazială Smaranda Gheorghiu, voi primi înaintea mobilităţii la care voi
participa un avans de 80% din grantul total acordat pentru efectuarea mobilităţii. Voi acoperi restul de
20%, iar soldul de 20% îmi va fi rambursat după încheierea proiectului, cu condiţia îndeplinirii planului
de diseminare şi valorizare a rezultatelor.

Data,

Semnătura,

ANEXA 4
DECLARAŢIE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Subsemnatul/a ……….……………………………………………, posesor al CI seria …..,
numărul

…………,

eliberată

de

………....……...,

la

data

de

…………..,

CNP

…………….................,
îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către
Ministerul Educaţiei, conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire
la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi
completările ulterioare, în cadrul Proiectului Erasmus+ 2021-1-RO01-KA121-SCH – 000005057.
De asemenea, îmi exprim acordul cu privire la posibilitatea utilizării tuturor materialelor foto/
video în care figurez și care sunt realizate în cadrul Proiectului Erasmus+ 2021-1-RO01-KA121SCH - 000005057 în activităţi de curs, diseminare, produse finale, articole de presă, site – ul școlii și
pagina de Facebook, albume de proiect și alte activităţi aferente parteneriatului.

Data,

Semnătura,

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Agentia Națională pentru Programe
Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (ANPCDEFP) – Unitatea de
Implementare a Proiectelor Erasmus), în scopul implementării activităţilor specifice Proiectulului
Erasmus+2021-1-RO01-KA121-SCH - 000005057.

ANEXA 5
FORMULAR DE CANDIDATURĂ
FIȘA DE EVALUARE A FORMULARULUI DE CANDIDATURĂ PENTRU SELECȚIA PARTICIPANTULUI LA MOBILITATE
în cadrul Proiectului Erasmus+ 2021-1-RO01-KA121-SCH - 000005057

Nr.
crt.
1.

2.

3.

4.

Criterii
INTERESUL
ACORDAT
FORMĂRII
PROFESIONALE
NEVOIA DE
FORMARE ÎN
DOMENIUL ABORDAT
DE PROIECT

ATRAGEREA DE
FONDURI EUROPENE
– propuneri de proiecte
Erasmus+, eTwinning,
etc
DERULARE DE
PROIECTE –
implementare, evaluare,
diseminare/ valorizare

Detalieri ale criteriilor

maxim

participarea la cursuri de formare în
ultimii 3 ani: locale 1p/ curs, internaționale
2p/ curs
lucrul cu elevi CES în ultimii 3 ani:
1p/ elev/ an
lucrul cu elevi provenind din medii
defavorizate și în situații de risc (rromi,
case de copii, familii cu nivel de trai
scăzut, boli cronice, etc) în ultimii 3 ani
2p/ an
Participarea in echipa de redactare de
proiecte europene Ka1/Ka2 – 5p /proiect;
Fondator/partener proiecte eTwinning
– 5 p/ fondator proiect, 1p/ proiect;
Proiecte internaționale – 5p/ proiect;
Proiecte naționale/ interjudețene – 3p/
proiect;
Proiecte județene/ locale – 1p/ proiect;

Punctaj
autoevaluare

10 p

10 p

Documente
Copii diplome/
adeverințe/
certificate

Menționarea în
scrisoarea de intenție

10 p

Curriculum vitae

10 p

Curriculum vitae

Nume și prenume și semnătura
Candidat:

comisie

Comisia de evaluare:

